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Abstract. In this report, we describe our work to assess the accessibility of the 

website of the Receita Federal for the deaf. The selected pages of the website 

will be analyzed based on several evaluation methods for accessibility. The 

main focus of our analysis is to identify, though these methods, problems that 

might hinder access for deaf users. 

Resumo. Neste, descrevemos nosso trabalho de avaliação da acessibilidade 

do sítio da Receita Federal para os surdos. As páginas selecionadas do sítio 

serão analisadas com base em diversos métodos de avaliação de 

acessibilidade. O foco principal da análise é a identificação, através desses 

métodos, de problemas que possam dificultar o acesso para usuários surdos. 

1. Introdução 

O presente trabalho visa à avaliação da acessibilidade do sítio da Receita Federal, tendo 

como foco principal os surdos. A comunidade surda necessita de acesso diferenciado 

aos produtos e serviços disponíveis online. Apesar de grande parte da interação com a 

Web ser visual e os surdos poderem enxergar, a sua dificuldade se baseia principalmente 

no fato de que o português é, para a pessoa que nasce surda, uma segunda língua 

[Peixoto 2006]. 

A compreensão das necessidades da comunidade surda deve se basear na 

dificuldade, para esses usuários, de se desenvolver uma comunicação eficiente. Essa 

dificuldade colabora negativamente à personalidade do surdo, podendo vir a 

comprometer seu relacionamento social e profissional. Muitas pessoas surdas 

(principalmente as de surdez adquirida) se isolam para evitar constrangimentos ou para 

não terem de demandar atenção especial (paciência) das pessoas à sua volta  [Gomes 
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1984]. 

Baseado numa pesquisa do IBGE referente ao Censo 2000 [FEBRABAN, 2006], 

47,7 % dos deficientes caracterizam-se como chefes de família. A mesma pesquisa 

aponta que as pessoas com certa perda auditiva são os que possuem a menor média de 

salários. Na média geral, 64,6% dos trabalhadores que possuem algum tipo de 

deficiência ganham até dois salários mínimos. 

Conforme o Censo 2000, 14,5% da população brasileira responderam ter alguma 

deficiência e, segundo a pesquisa da [FEBRABAN 2006], destas pessoas, 16,6% 

informaram ter alguma dificuldade permanente de audição, compondo um universo de 

quase quatro milhões de pessoas somente nesta condição. 

É também relevante a constatação da pesquisa da Agência de Marketing 

[FEBRABAN 2006] de que a inclusão digital para pessoas com diferentes tipos de 

deficiência tem uma porcentagem muito similar, conforme o Gráfico 1. Além disso, 

68,2% dos surdos possuem acesso a um computador (em casa, no trabalho etc.), 

tornando-os, juntamente com os outros um público alvo para o desenvolvimento da 

acessibilidade.  

 

Figura 1. Inclusão digital dos usuários com perda auditiva, física e visual  

 Baseado-se nos elementos descritos anteriormente e com o objetivo de promover 

a acessibilidade da Internet, deve-se levar em consideração as necessidades específicas 

da comunidade surda. Assim, o objetivo deste trabalho é avaliar o sítio da Receita 

Federal, que oferece serviço essencial aos cidadãos brasileiros,  de forma a verificar o 

quão acessível ele é para os surdos. No restante desse trabalho, são apresentados o 

escopo considerado na avaliação do sítio, as metodologias adotadas e os resultados 

obtidos.  

2. Escopo da avaliação 

Este trabalho avaliou o sítio da Receita Federal em termos de sua acessibilidade para 

surdos cuja primeira língua é a LIBRAS, mas que são também alfabetizados em 

português. Para tanto, foi definido um conjunto de páginas a serem avaliadas. Estas 

páginas, apresentadas na Tabela 1, foram escolhidas levando-se em consideração três 

aspectos principais:  
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 Interpretação de informações: As páginas da seção do “sistema de informações 

sobre bagagens de viajantes” do sítio da Receita Federal foram selecionadas 

visando a avaliar páginas do sítio que contivessem um grande volume de 

informações. No teste com os usuários, a intenção era avaliar a comunicabilidade 

do sistema para com os usuários surdos. 

 Busca de informações: As páginas referentes ao “sistema de localização de 

agencias” das unidades de atendimento da Receita Federal foram selecionadas de 

forma a permitir uma análise da dificuldade de se encontrar uma informação 

importante que, a princípio, não está evidente. A intenção, no teste com os 

participantes, era avaliar a dificuldade de navegação e busca de informações por 

usuários surdos. 

 Uso de funcionalidades do sistema: As páginas do “sistema de agendamento” do 

sítio da Receita Federal foram selecionadas para permitir a avaliação de uma 

funcionalidade relevante para o público-alvo. No teste com os usuários, buscamos 

constatar possíveis problemas que dificultassem, para os surdos, o uso de 

formulários e funcionalidades do sistema.  
 

Páginas Avaliadas 

Títulos Endereços 

Página 
Principal 

https://www.receita.fazenda.gov.br/ 

Sistema de 
localização 
de agencias 

http://www.receita.fazenda.gov.br/AtendContrib/Atendimento/UnidAtendimento/
CentroAtendimento.htm 

http://www.receita.fazenda.gov.br/AtendContrib/Atendimento/UnidAtendimento/
MG.htm 

http://www.receita.fazenda.gov.br/scripts/srf/enderecos/cac.asp?unidade=43 

Sistema de 
informações 

sobre 
bagagens de 

viajantes 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aduana/viajantes/viajantes.htm 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aduana/Viajantes/Default.htm 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aduana/Viajantes/ViajanteChegBrasilSaber.ht
m 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aduana/Viajantes/DicaViajantes.htm 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aduana/Viajantes/ViajanteSituacaoEspecial.ht
m 

Sistema de 
agendamento 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Grupo1/cidadao.htm 

http://www.receita.fazenda.gov.br/AtendContrib/Agendamento.htm 

https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATBHE/SAGA/DefaultSem
Cert.aspx 

https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATBHE/SAGA/EscolhaUFU
AOpcao.aspx 

https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATBHE/SAGA/Servicos.asp
x 

Tabela 1. Páginas avaliadas na receita federal. 

https://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/AtendContrib/Atendimento/UnidAtendimento/CentroAtendimento.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/AtendContrib/Atendimento/UnidAtendimento/CentroAtendimento.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/AtendContrib/Atendimento/UnidAtendimento/MG.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/AtendContrib/Atendimento/UnidAtendimento/MG.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/scripts/srf/enderecos/cac.asp?unidade=43
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aduana/viajantes/viajantes.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aduana/Viajantes/Default.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aduana/Viajantes/ViajanteChegBrasilSaber.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aduana/Viajantes/ViajanteChegBrasilSaber.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aduana/Viajantes/DicaViajantes.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aduana/Viajantes/ViajanteSituacaoEspecial.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aduana/Viajantes/ViajanteSituacaoEspecial.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Grupo1/cidadao.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/AtendContrib/Agendamento.htm
https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATBHE/SAGA/DefaultSemCert.aspx
https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATBHE/SAGA/DefaultSemCert.aspx
https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATBHE/SAGA/EscolhaUFUAOpcao.aspx
https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATBHE/SAGA/EscolhaUFUAOpcao.aspx
https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATBHE/SAGA/Servicos.aspx
https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATBHE/SAGA/Servicos.aspx
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3. Metodologia adotada 

Com o objetivo de fazer uma avaliação ampla, foram selecionados três métodos 

distintos para avaliação: avaliação automática, avaliação por inspeção e avaliação com 

usuários em ambientes controlados.  

A avaliação automática foi feita com o sistema DaSilva e tinha como objetivo 

determinar se avaliações automáticas poderiam identificar algum problema de 

acessibilidade para a comunidade surda, mesmo com as limitações inerentes a um 

avaliador automática [Dasilva 2010]. 

Para a avaliação por inspeção foram utilizadas as recomendações propostas no e-

MAG [e-MAG 2010]. O e-MAG, Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico, é 

um documento que reúne diversas recomendações que devem ser adotadas para a 

construção de sítios federais acessíveis para toda a população. Ele foi criado em 2005 e, 

a partir de 2007, tornou-se obrigatório. Suas recomendações estão disponível no portal 

do governo eletrônico do Brasil, ASES [Portal de Governo Eletrônico do Brasil]. As 

recomendações do e-MAG foram selecionadas (ao invés das do W3C/WAI [W3C 

2010]) por serem uma adaptação das do W3C para o contexto de sítios públicos 

destinados à população brasileira.  

Como o e-MAG é focado em acessibilidade de forma geral, para complementar a 

avaliação foi feita nova inspeção utilizando um conjunto de recomendações também 

baseadas no W3C/WAI, mas detalhadas para o contexto do usuário surdo [Abreu  

2010]. Essa nova inspeção foi feita de forma a verificar se as recomendações específicas 

eram capazes de complementar as do e-MAG para o contexto do surdo; em outras 

palavras, se a partir delas seria possível encontrar problemas que não tinham sido 

identificados na inspeção com as recomendações do e-MAG. 

Cada uma das inspeções foi aplicada por quatro avaliadores. Apenas um dos 

avaliadores já havia feito uma avaliação de interação de usuários com sistemas 

anteriormente, e nenhum deles possuía experiência em avaliação de acessibilidade. Os 

avaliadores são alunos de graduação dos cursos de Ciência da Computação e Sistemas 

de Informação, com idades entre 18 a 30 anos, e estudaram os métodos propostos de 

modo a poderem aplicá-los. 

Finalmente, para realizar a avaliação do sítio com os usuários, foi selecionado o 

Método de Avaliação de Comunicabilidade (MAC). Neste caso, o objetivo era 

identificar as rupturas que surgiam na interação do usuário com o sistema [Prates 2003] 

e [Prates 2007]. A avaliação foi feita com quatro usuários surdos e contou com a 

participação de um intérprete de Libras. 

4. Avaliações Executadas 

A seguir, são descritos cada um dos métodos apresentados, bem como a forma como 

foram aplicados e os principais resultados obtidos. 

4.1. Avaliação automática: DaSilva 

O DaSilva é uma ferramenta automática de avaliação de acessibilidade de sítios na 

Internet, disponível gratuitamente na Web. Foi criada pela Acessibilidade Brasil em 

2002 e, ao ser executada, analisa o conteúdo do código HTML de forma automática, de 

acordo com as regras de acessibilidade do WCAG e e-GOV (no caso deste trabalho, foi 

utilizado o e-GOV). Essa ferramenta de avaliação encontra-se disponível no sítio do 
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DaSilva [DaSilva 2010]. 

As ferramentas automáticas são consideradas imprecisas, entre outros motivos, 

por nem sempre tratarem da grande diversidade de problemas de acessibilidade e por 

não serem capazes de determinar a qualidade do conteúdo oferecido semanticamente. 
 

Resultados 

O DaSilva utiliza as recomendações e explicações descritas no e-MAG e avalia 

elementos técnicos, que muitas vezes são adaptados e necessários apenas para 

deficientes visuais. Um exemplo é a necessidade de se atribuir um texto alternativo aos 

campos de formulários para que sejam lidos por leitores de tela. Faz-se necessária, dessa 

forma, uma análise crítica dos problemas encontrados segundo as necessidades dos  

surdos. 

Através da compilação e análise dos resultados obtidos, pode-se perceber a 

presença de várias recomendações que, embora demonstrem a falta de acessibilidade do 

sítio, não se aplicam especificamente no caso do surdo. 

 Algumas recomendações que são impactantes para a pessoa surda foram 

encontradas, mas com poucas ocorrências e em partes não muito importantes do sítio. A  

recomendação apresentada pelo DaSilva mais relevante para os surdos é a 1.9: Utilizar a 

linguagem mais clara e simples possível. Essa recomendação é muito importante no 

caso dos surdos, pois eles tem a Língua Portuguesa como a sua segunda língua e, 

normalmente, não têm amplo domínio sobre ela. 

4.2. Avaliação por inspeção: e-MAG 

No e-MAG, as recomendações são separadas em três níveis de prioridade: 

 Prioridade 1 Exigências básicas, sem as quais os usuários ficam impossibilitados 

de acessar o conteúdo; 

 Prioridade 2 Recomendações que garantem o acesso à informação; 

 Prioridade 3 Recomendações que facilitariam o acesso a informação. 

A inspeção feita com as recomendações do e-MAG tinham por objetivo 

determinar a conformidade do sítio da Receita Federal com as recomendações. Além 

disso, desejava-se obter indicadores sobre o quanto essas recomendações contribuem e 

são suficientes para avaliar o sítio no contexto do usuário surdo.  

Para cada recomendação, foi verificado se as páginas analisadas a atendiam 

plenamente, moderadamente ou não a atendiam. Cada análise feita foi justificada e as 

falhas identificadas foram descritas. Cada avaliador realizou a avaliação individual de 

todas as páginas definidas no escopo do trabalho, de acordo com todas as 

recomendações do e-MAG. Posteriormente, foi feita uma etapa de consolidação para 

discutir os problemas encontrados, a classificação feita e as suas justificativas. 

Finalmente, um relatório final foi redigido. 
 

Resultados 

Uma visão geral da avaliação feita por inspeção do e-MAG pode ser encontrada 

na Tabela 2 e demonstra que, de forma geral, o sítio não é acessível e possui diversas 

falhas. Apenas 43% dos itens avaliados foram considerados acessíveis. 
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Recomendações / 
Nível de Acessibilidade 

Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 Total 

Não Acessível 34% 29% 46% 36% 

Moderadamente Acessível 7% 26% 27% 21% 

Acessível 59% 45% 27% 43% 

Total itens analisados 100% 100% 100% 100% 

Tabela 2. Acessibilidade das páginas avaliadas com o e-MAG 

Através da análise, identificou-se que, das 57 recomendações definidas pelo 

método do e-MAG, apenas 35 se aplicam ao sítio da Receita Federal. Dentre estas, há 9  

consideradas satisfeitas e, consequentemente, as outras 26 foram consideradas, de 

alguma forma, não satisfeitas. 

Como observado com a avaliação automática, poucas recomendações se aplicam 

aos usuários surdos. Após análise, conseguimos determinar as recomendações que mais 

influenciam na acessibilidade para os surdos, dividindo-as em dois blocos. 

Recomendações relacionadas à organização e navegação no sítio:  

 1.10 - Utilizar os mecanismos de navegação de maneira coerente, consistente e 

sistemática. O principal mecanismo de navegação utilizado em todas as páginas 

avaliadas do sítio da Receita Federal é baseado na navegação por links. Essa 

situação exige que várias páginas sejam percorridas para que se encontre a 

informação desejada. Embora isso afete todos os usuários, os surdos, por não terem 

domínio pleno da Língua Portuguesa, têm maior dificuldade, pois a cada nova 

página uma grande quantidade de informação é exibida e precisa ser compreendida. 

 2.17 - Fornecer informações sobre como o sítio está estruturado, através de um 

mapa ou de sumário. O sítio da Receita não possui um mapa ou sumário, 

informações que poderiam auxiliar os surdos a se localizarem mais facilmente 

durante a navegação. A presença dessas ferramentas é importante porque o sítio 

possui uma estrutura complexa e dificilmente o usuário surdo consegue se localizar 

após ter navegado por várias páginas. Uma possível solução para auxiliar o usuário 

surdo seria a adoção da recomendação 3.6, que aconselha a utilização de barras de 

caminho, ou, como são comumente conhecidas, “migalhas de pão”. 

 3.12 - Identificar claramente o destino de cada link, botão ou elemento que 

submeta uma ação. Em geral, mas não em sua totalidade, os links são bem 

identificados para um usuário com pleno domínio da Língua Portuguesa. No 

entanto, eles normalmente são frases completas e que muitas vezes utilizam termos 

técnicos ou siglas não usuais. Para os surdos, as palavras desconhecidas e o 

tamanho do texto dificultam o entendimento do destino do link, tornando mais 

cansativa a navegação pelo sítio. Um exemplo é o link “Relação de Domicílios 

Fiscais (Jurisdição) e Municípios Jurisdicionados”, que utiliza uma linguagem de 

difícil entendimento. Apenas para ilustrar a dificuldade deste texto, podemos 

contrastá-lo com palavras simples, como “bagagem” ou “agendamento”- que não 

eram de conhecimento dos usuários surdos e são utilizadas diversas vezes no sítio. 
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Recomendações relacionadas à estruturação e linguagem do texto: 

 1.9 - Utilizar a linguagem mais clara e simples possível. O sítio da receita 

apresenta, de forma geral, uma linguagem técnica e complexa, como pode ser 

observado na utilização de transcrições de leis e de termos como “Aduana”, este 

último exibido em um dos três menus principais do sítio. Para o surdo, o 

entendimento é comprometido, pois o Português não é sua língua nativa e diversas 

construções podem não ser entendidas. 

4.3. Avaliação por inspeção: W3C adaptado para a cultura surda   

Após a aplicação dos métodos anteriores utilizando-se as recomendações do e-MAG, 

percebeu-se uma dificuldade para avaliar a acessibilidade do sítio da Receita Federal 

para os surdos. Para suprir essa lacuna, foi aplicado o método de inspeção de acordo 

com as recomendações adaptadas do W3C/WAI  para a cultura surda [Abreu 2010].  

Para cada recomendação adaptada, são apresentados uma explicação da sua 

relevância para o usuário surdo e aspectos a serem considerados para que ela seja 

atendida. A inspeção foi realizada nos mesmos moldes e pelos mesmos avaliadores da 

inspeção do e-MAG. Os avaliadores não possuíam experiência prévia em avaliações por 

inspeção propositalmente, o que permite confirmar a eficácia das recomendações 

especificas em [Abreu 2010].  
 

Resultados 

Das dez recomendações fornecidas pelo artigo, apenas sete foram analisadas, 

pois as outras não se aplicavam ao escopo definido. Os resultados encontrados através 

da inspeção indicam que o sítio da Receita Federal não é acessível para surdos, porque 

nenhuma das recomendações que foram adaptadas foi respeitada por nenhuma página 

que compõe o escopo da avaliação. 

É interessante observar que as recomendações existentes tanto no e-MAG quanto 

no W3C são genéricas e, com isso, torna-se importante sua explicação e adaptação para 

atender as necessidades dos surdos. Por exemplo, a recomendação 3.5 do e-MAG diz: 

Fornecer informações que possibilitem aos usuários receber os documentos de acordo 

com as suas preferências. Essa recomendação possui o mesmo texto da recomendação 

W7 descrita em [Abreu 2010]. Ao analisar essa recomendação segundo o e-MAG, na 

primeira etapa da inspeção, considerando a sua justificativa e parâmetros de aceitação, 

concluímos que ela era atendida, ou, em algumas análises, moderadamente atendida, 

pois as informações eram fornecidas em outras línguas (inglês, por exemplo) e eram 

informadas em termos técnicos de forma correta. 

Entretanto, ao analisar a recomendação apresentada em [Abreu 2010], em que 

ela foi contextualizada especificamente para usuários surdos, percebemos que o sítio 

não é acessível, nesse aspecto, pois não permite que o usuário surdo acessasse o 

conteúdo na sua língua nativa, Libras. De fato, nenhuma informação encontrada pôde 

ser visualizada em libras ou em uma forma mais simples e clara, para os surdos, do 

português. 

Alguns problemas de acessibilidade referentes à estrutura e linguagem do texto 

já haviam sido detectados anteriormente; através do conhecimento adquirido sobre a 

cultura surda, no entanto, e da explicação das recomendações fornecidas por  [Abreu  

2010], foi possível entender melhor qual o impacto delas e a sua importância para tornar 
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o sítio acessível para surdos. 

4.4. MAC – Método de Avaliação de Comunicabilidade 

O MAC, Método de Avaliação de Comunicabilidade, é um método fundamentado na 

teoria da Engenharia Semiótica e foca na identificação de rupturas que acontecem na 

interação usuário-sistema [Prates 2007]. A avaliação é feita em um ambiente controlado, 

onde usuários voluntários executam tarefas previamente determinadas pelos avaliadores. 

A interação é posteriormente avaliada com base na gravação da interação feita e nas 

observações feitas durante o teste. A etapa de análise envolve três passos: (1) 

etiquetagem, em que é utilizado um conjunto de expressões que devem ser associadas às 

diversas rupturas de comunicabilidade que possam vir a ocorrer; (2) interpretação em 

que são analisadas as rupturas identificadas, e (3) a de perfil semiótico, que endereça os 

desencontros da comunicação entre o projetista do sistema e o usuário final.  

Nosso foco, com a aplicação do MAC foi a identificação de possíveis problemas 

relacionados às três situações principais apresentadas na Seção 2, a saber: interpretação 

de informações, busca de informações e o uso de funcionalidades do sistema. Para isso, 

selecionamos as seguintes tarefas, a serem executadas no sítio da Receita: 

 Tarefa 1 O usuário deveria descobrir se, após morar no exterior durante 2 anos, 

ele deveria ou não pagar impostos, ao retornar ao Brasil, sobre dois equipamentos 

eletrônicos nos valores de U$ 200,00 e U$ 600,00; 

 Tarefa 2 O usuário deveria encontrar o endereço da unidade de atendimento da 

Receita Federal no município de Contagem, MG; 

 Tarefa 3 O usuário deveria fazer um agendamento de horário para atendimento na 

unidade no município de Contagem. 

 As avaliações foram feitas com quatro participantes, tendo sido solicitado a cada 

um que executassem as três tarefas (cada tarefa só era apresentada ao final da anterior).  

Dos quatro participantes, três eram surdos e um possuía deficiência auditiva grave. Os 

usuários utilizavam o computador com frequência, e todos os quatros possuíam ou 

estavam cursando um curso superior. As avaliações contaram com a participação de um 

tradutor que permitia a comunicação entre avaliador e participante. 

 É importante apontar que todos os aspectos éticos foram levados em 

consideração. Os pesquisadores e cada participante assinaram um termo de 

consentimento, cujo texto foi traduzido para Libras, e um vídeo contendo a tradução foi 

exibido ao participante. Eram apresentados ao usuário tanto o termo por escrito quanto a 

sua tradução em Libras. Ele podia fazer perguntas ao tradutor e ao avaliador sobre o 

termo. A descrição das tarefas também foi traduzida para Libras e gravada em vídeo. No 

momento do teste, a gravação em vídeo era apresentada ao usuário, assim como o sua 

versão textual em português.  

  Um teste piloto foi feito de forma a melhorar a qualidade do material e da 

avaliação feita. 
 

Resultados 

Dificuldade de entendimento das informações do sítio 

Um dos principais problemas identificados com a avaliação dos usuário foi a 
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dificuldade de entendimento das informações apresentadas nos textos. Na busca pelas 

tarifas sobre os produtos comprados no exterior, três dos usuários chegaram a acessar a 

página que continha a informação procurada. No entanto, nenhum deles conseguiu 

identificá-la e entendê-la. O principal motivo deste problema é a inadequação da 

apresentação da informação do sítio para usuários surdos. Esses usuários têm uma 

compreensão limitada do português escrito, sendo para eles mais difícil e cansativa a 

leitura de textos com muitas siglas, termos técnicos, vocabulário complexo ou textos 

extensos. 

A segunda tarefa, que solicitava ao usuário que ele encontrasse o endereço da 

unidade de atendimento no município de Contagem, MG, mostrou-se uma tarefa mais 

simples. A busca não exigia a leitura de grandes textos e a informação procurada era 

mais simples, não ofereceu grandes dificuldades de entendimento para a maioria dos 

usuários. 

Na execução da terceira tarefa, que envolvia o agendamento de horário, dois 

usuários conseguiram acessar a página da seção “Agendamento” que oferecia os links 

para a funcionalidade desejada. No entanto, nenhum deles conseguiu iniciar 

corretamente o processo de agendamento. Um deles, ao clicar no link “agendamento”, 

foi direcionado, através de uma âncora, para a parte inferior da mesma página, onde se 

encontrava o link para efetuar o agendamento. Entretanto, ele não entendeu o que havia 

acontecido (por que a página inicial do processo não havia sido carregada). O outro 

usuário não entendeu a diferença entre “Agendamento sem certificado” e “Agendamento 

com Certificado Digital”, opções para as quais a página não oferecia qualquer descrição. 

A página inicial do processo oferece apenas o começo do formulário, sem maiores 

informações sobre o processo, apesar de estar disponível um tutorial de cancelamento de 

agendamentos. 
3 

Dificuldade de orientação no sítio 

O teste com os usuários permitiu observar que a navegação no sítio, pelos surdos 

exige, muitas vezes, um método de tentativa e erro. Os participantes precisaram navegar 

por muitas seções do sítio, verificando e tentando entender o seu conteúdo, em busca de 

um caminho para a informação ou a funcionalidade procurada. Embora exista o campo 

para pesquisa no portal, nenhum usuário o utilizou. Todos eles utilizaram, no entanto, o 

menu “Onde Encontro”, na tentativa de encontrar alguma informação. 

A busca pela seção do sítio que trata de informações relativas a viagens ao 

exterior não ofereceu grandes dificuldades para os usuários. A página inicial da Receita 

oferece, no menu lateral e no menu “Aduanas”, links para a seção “Viajantes”, os quais 

foram encontrados. Vale ressaltar que os participantes não encontraram essa informação 

de forma direta; eles utilizaram da navegação por tentativa e erro, percorrendo os varios 

menus e links principais antes de se encontrar a informação desejada. 

Dentro da seção, no entanto, a localização das informações sobre tarifas 

alfandegárias não é clara; todos os links parecem tratar apenas de viajantes em situações 

especiais. A dificuldade de compreensão do português escrito exigiu que os 

participantes a navegarem por todas as descrições, o que não é ideal para eles, visto que 

cada uma tratava de características específicas relativas à bagagens, viajantes saindo do 

país, chegando ao país, viajantes em situação especial etc. 

Na segunda tarefa, a localização do endereço da unidade de atendimento em 
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Contagem foi feita de forma mais complicada que a previamente encontrada pelos 

avaliadores. O sítio da Receita oferece, no alto de suas páginas, um link para as 

“Unidades de Atendimento”. No entanto, seu tamanho reduzido e sua posição na 

interface não favorecem sua localização, de modo que somente um usuário o encontrou. 

Os outros dois usuários que encontraram a informação o fizeram através do menu 

“Onde Encontro”, também presente em todas as páginas do sítio. No entanto, esse menu 

também possui problemas. Além de ser muito extenso, de forma que os participantes 

tiveram de buscar dentre um grande número de links, ele utiliza diversas siglas cujo 

significado não é claro mesmo para o usuário fluente em português (por ex., DAI, GFIP, 

Selic, etc.). Isso levou os usuários a navegarem por várias regiões do sítio em busca do 

endereço. Alguns, inclusive, encontraram outros endereços (endereços de postos de 

fronteira, por exemplo), concluindo erroneamente que haviam terminado a tarefa com 

sucesso. 

Encontrar a funcionalidade de agendamento em uma unidade da Receita Federal 

foi a busca mais difícil para os participantes. Um dos fatores que contribuíram para isso 

é a inexistência, no vocabulário da Libras (e, dessa forma, no vocabulário da maioria 

dos surdos) da palavra “agendamento”. Apesar de soletrada através do vídeo em Libras 

que apresentava a tarefa, os usuários tiveram dificuldade em encontrar a seção 

referenciada pelo termo para que pudessem iniciar o processo. Os problemas de 

orientação ocorreram com os links que fornecem acesso à funcionalidade. Um dos 

usuários não entendeu o que ocorria quando clicava, no alto da página, no link 

“Agendamento”. Isso fazia a página rolar, através de uma âncora, para a parte que 

possuía os dois links de agendamento (com e sem certificado digital). No entanto, o 

usuário não notou isso, pois os links eram posicionados no alto da parte da página 

exibida pelo navegador. O outro usuário não entendeu como prosseguir, após acessar o 

início do processo de agendamento, tentando inclusive, realizar os dois tipos de 

agendamento (com e sem certificado). 

São poucas as páginas que, como a página inicial da seção “Viajantes”, por 

exemplo, possuem alguma descrição dos links. Além disso, as páginas não auxiliam na 

busca de informações relevantes dentro do contexto do qual fazem parte. A página 

inicial da seção “Agendamentos”, por exemplo, faz referência às unidades de 

atendimentos, nas quais é possível agendar um horário, mas não oferece nenhum 

caminho ou orientação que permita ao usuário descobrir os endereços dessas unidades. 

Além disso, dada a dimensão das seções do sítio, seria interessante que fosse 

apresentada, em cada página, uma cadeia de links das páginas visitadas em sequência, 

ou mesmo um mapa geral da organização e estrutura do portal. Isso facilitaria a 

orientação no portal ao identificar onde o usuário se encontra no momento.  

Portanto, podemos perceber que através da avaliação pelo MAC foi possível 

encontrar vários erros de acessibilidade no sítio da Receita Federal relacionados a 

dificuldade de entendimento das informações e de orientação no sítio por usuários 

surdos.  

5. Conclusão e apreciação da metodologia 

Neste trabalho apresentamos uma avaliação da acessibilidade de páginas do sítio da 

Receita Federal com foco no usuário surdo. As páginas avaliadas tratam da  localização 

de agências, da obtenção de informações sobre tarifas alfandegárias e de um sistema de 

agendamentos (Tabela 1). Foram feitos diferentes tipos de avaliações, a saber: 
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automática, por inspeção com recomendações gerais (e-MAG), por inspeção com 

recomendações específicas para usuários surdos, com usuários (MAC). 

Os resultados obtidos através dos métodos aplicados indicaram que a página 

principal da Receita Federal e as páginas constituídas pelos sistemas definidos na 

Tabela 1 possuem limitações para o uso adequado pelos surdos. As limitações 

identificadas reduzem o aproveitamento do sistema pelos surdos e, em alguns casos, 

deixam o sistema inacessível, como acontece com a seção de informações sobre 

bagagens de viajantes. Conforme identificado nos métodos do MAC e e-MAG, o sítio 

faz uso de vocabulário que possui uma origem técnica ou um nível de contextualização 

não conhecida pela comunidade surda. Além disso, o sítio possui uma estrutura 

complexa e de difícil navegação. 

Assim, pode-se afirmar que, embora o sítio da Receita Federal deva atender a 

todos os cidadãos brasileiros (conforme a lei de acessibilidade – Decreto-lei 5296), ele 

não foi elaborado de forma a tratar questões relevantes às diversidades e características 

da comunidade surda.  

Sobre a adequação dos métodos utilizados para identificar os problemas de 

acessibilidade para os surdos, pôde-se observar que todos contribuíram, à sua maneira, 

para a avaliação. Uma análise conjunta sobre as principais contribuições de cada método 

é feita a seguir: 

 (1) A avaliação automática conseguiu identificar poucos problemas relevantes 

para a comunidade surda e, para este contexto, exigiu uma análise específica dos 

pontos levantados; 

 (2) A avaliação por inspeção com o e-MAG identificou alguns problemas 

específicos da comunidade surda. No entanto, esses problemas só foram 

identificados devido ao conhecimento prévio dos avaliadores sobre a cultura 

surda; 

 (3) A avaliação por inspeção com as recomendações específicas permitiu que 

pontos que haviam sido considerados acessíveis fossem identificados como 

problemáticos para o usuário surdo, a partir da explicação detalhada das 

recomendações e da contextualização segundo as necessidades da comunidade 

surda. Além disso, este método contribuiu como suporte para explicação, 

entendimento e análise dos resultados coletados em todas as etapas. A avaliação 

por inspeção utilizou-se de avaliadores sem experiencia prévia propositalmente, 

para confirmar a eficácia das recomendações específicas de [Abreu 2010]; 

 (4) Ao comparar o resultado da inspeção pelas recomendações do e-MAG e 

pelas recomendações específicas, pôde-se perceber a importância de se 

considerar aspectos específicos do surdo e da cultura surda ao avaliar a 

acessibilidade. Isso pode ser um indicador da necessidade de adaptação dessas 

mesmas recomendações a outros tipos de deficiência;  

 (5) Finalmente, o MAC permitiu que fossem identificadas as dificuldades 

vivenciadas pelos surdos em relação à interpretação de informações e navegação 

pelo sítio, bem como os caminhos de interação privilegiados por eles.  

Assim, diferentes métodos contribuem para a avaliação e identificação de 

diferentes aspectos da acessibilidade. A aplicação dos métodos e as suas vantagens 

variam de acordo com o sítio analisado. Nesta avaliação especificamente, os métodos 

que mais contribuíram para avaliar a acessibilidade para os surdos foram a inspeção 
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com as recomendações específicas e a avaliação com usuários utilizando o MAC. 

Concluímos que as recomendações atuais de acessibilidade não abrangem a 

demanda das necessidades dos surdos de maneira completa, devido a toda as 

particularidades relatadas. É fundamental que os sítios que almejam atender as 

necessidades desses usuários considerem, antes de tudo, que eles possuem o português 

como segunda língua e, com isso, a sua interpretação e entendimento de textos 

encontram-se prejudicada.   

Constatamos assim que o sítio da Receita Federal apresenta diversos problemas 

de acessibilidade para a comunidade surda, e há fortes indícios de que as recomendações 

utilizadas para avaliação e desenvolvimento de aplicações acessíveis não se encontram 

adaptadas para a realidade dos surdos. 
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